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O tema Sistemas Socioeducativo e Prisional, do Eixo Segurança Pública, foi
debatido no dia 8 de novembro de 2018. O grupo de trabalho, composto por 13 pessoas,
identificou duas áreas de interesse, que conformaram os subgrupos: Sistema
Socioeducativo e Sistema Prisional.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no
PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES
DO ESTADO;

•

205 – GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA;

•

208 – INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL.

As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram:
•

incluir as regiões Sul e Vale do Aço e ampliar metas física e financeira na Ação
4052 – Atendimento aos Adolescentes Desligados do Sistema Socioeducativo –,
com vistas ao fortalecimento de vínculos comunitários, familiares e sociais;

•

promover a execução do eixo “Profissionalização” do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – Sinase –, com vistas a proporcionar ao adolescente
em cumprimento de medida de internação sua inserção no mercado de trabalho;

•

garantir segurança no transporte dos adolescentes em cumprimento de medida de
internação e de internação provisória, nos deslocamentos para audiências e
tratamento de saúde, com a aquisição de veículos;

•

garantir recursos para a execução das propostas de reestruturação do sistema
socioeducativo, elaboradas pelo grupo de trabalho designado pelo governador, por
meio do Decreto com numeração especial 420, de 8/8/2016, para a execução dos
eixos definidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase;

•

implantar a Escola de Socioeducação, com vistas à formação específica e
continuada dos trabalhadores do sistema socioeducativo, conforme previsto pela
regulamentação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase;
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•

criar ação destinada à execução do projeto Café com Palavras nas unidades
prisionais, visando à socialização dos custodiados;

•

implantar oficina de fabricação de vassoura artesanal e de reciclagem de papel nas
unidades prisionais do Estado;

•

implantar anexos exclusivamente femininos em instituições prisionais mistas, em
atendimento à Política Nacional de Atenção a Mulheres em Privação de Liberdade
e Egressas do Sistema Prisional, priorizando as unidades instaladas em territórios
com maior população carcerária;

•

aportar recursos na Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional –, com
vistas a assegurar atendimento à saúde da mulher custodiada;

•

implantar alas específicas para a população LGBTI em cumprimento de pena
privativa de liberdade no sistema prisional do Estado;

•

assegurar acompanhamento social aos egressos do sistema prisional, com vistas à
sua socialização, recuperação de vínculos comunitários e familiares e inserção
produtiva;

•

garantir acesso à documentação pelos custodiados no sistema prisional.
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